
   
         Atribuţiile postului: 
  

   Îndeplinește atribuții în scopul realizării prerogativelor de putere publică, stabilite 
conform legii, care necesită studii superioare de specialitate după cum urmează: 

• Conduce și coordonează întreaga activitate a Serviciului Gestionare, Urmărire, 
Decontare Contracte; 

• Reprezintă Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte și răspunde de 
activitatea acestuia în fața conducerii Consiliului Județean Brașov; 

• Analizează, fundamentează și propune introducerea lucrărilor de investiții în Programul 
de Investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul județean prin întocmirea 
Notelor de fundamentare și de necesitate, Notelor justificative privind estimarea 
lucrărilor prin promovarea documentațiilor tehnice specifice fiecărei investiții în parte; 

• Participă la elaborarea programelor anuale și de perspectivă pentru lucrările ce se 
finanțează potrivit legii de la buget și urmărește modul de realizare a acestora; 

• Participă la verificarea conținutului cadrul al documentațiilor tehnice, la avizarea și 
promovarea acestora în funcție de necesitatea și oportunitatea acestora, respectiv 
concordanța acestora cu documentele de strategie pe termen mediu și lung elaborate 
de Consiliul Județean Brașov; 

• Monitorizează programele de dezvoltare locală și participă la creearea bazei de date 
privind derularea contractelor referitoare la lucrările de investiții din localitățile județului 
Brașov; 

• Urmărește activitățile de exploatare și mentenanță a obiectivelor de investiții realizate 
pe perioada de garanție conform contractului economic; 

• urmăreşte  realizarea lucrărilor de investiţii proprii ale consiliului judeţean şi urmăreşte 
activitatea de exploatare a lucrărilor menţionate; 

• realizează activitatea de lansare  a lucrărilor de  investiţii proprii ale consiliului judeţean, 
aflate in Programul anual de investiţii, respectiv  obţinerea  CU, AC, avizelor si 
acordurilor necesare  si urmareşte finalizarea acestora; 

• urmareşte  derularea contractelor privind realizarea lucrărilor de investiţii proprii ale 
consiliului judeţean, pentru imobile aflate in patrimoniul său; 

• Participă la predări de amplasamente și recepție a lucrărilor autorizate a se executa în 
baza contractelor încheiate de către Județul Brașov cu terți; 

• Urmărește respectarea prevederilor legale cu privire la obligația beneficiarilor conform 
prevederilor contractelor de execuție lucrări sau reparații; 

• Acordă consultanță la solicitarea primăriilor și consiliilor locale privind promovarea, 
lansarea, realizarea, exploatarea și întreținerea obiectivelor de investiții; 

• Urmărește stadiile fizice ale lucrărilor, verifică situațiile de lucrări prezentate de 
constructor (în cazul în care Consiliul Județean Brașov nu a contractat servicii de 
dirigenție de șantier) și întocmește documentele necesare în vederea efectuării plăților 
(propunere, angajament, ordonanțare de plată) pentru obiectivele de investiții ale 
Consiliului Județean Brașov aflate în derulare; 

• Urmărește stadiile fizice ale lucrărilor, avizează situațiile de lucrări confirmate de către  
dirigenții de șantier contractați de către Consiliul Județean Brașov și întocmește 
documentele necesare în vederea efectuării plăților (propunere, angajament, 
ordonanțare de plată) pentru obiectivele de investiții ale Consiliului Județean Brașov 
aflate în derulare; 

• Colaborează cu factorii implicați(proiectanți, constructori, diriginți de șantier etc.) în 
vederea realizării obiectivelor de investiții promovate și lansate de Consiliul Județean 
Brașov; 

• elaborează şi urmăreşte pe baza unui program pe termen lung realizarea de investiţii 
care necesită fonduri mari pentru asigurarea realizării; 

• analizează şi propune introducerea lucrărilor de investiţii proprii ale consiliului judeţean 
in programul de cheltuieli de investiţii cu finanţarea integrală sau parţială de la buget; 



• participă alături de structuri de specialitate la elaborarea şi avizarea unor studii de 
optimizare şi la alegerea soluţiilor viabile, studii ce vor constitui baza dezvoltării viitoare a 
infrastructurii judeţului; 

• participă la elaborarea programelor anuale şi de perspectiva pentru lucrările de investiţii 
proprii ale consiliului judeţean ce se finanţează potrivit legii de la buget si  urmăreşte 
modul de realizare a acestora; 

• participă la recepţia obiectivelor de investiţii ce privesc lucrări executate din fonduri ale 
consiliului judeţean; 

• cercetează şi propune soluţii în rezolvarea cererilor şi sesizărilor care privesc aspectele 
tehnico-economice ale diferitelor obiective din judeţ; 

• coordonează activitatea de inventariere, expertizare, proiectare si consolidare a 
imobilelor din patrimoniul judeţului  (spitale, monumente, etc.); 

• la cererea comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean întocmeşte referate, 
materiale, analize, programe privind investiţiile proprii ale acestuia; 

• verifică documentaţiile elaborate pentru lucrările de investiţii proprii , sub aspectul 
respectării avizelor emise de catre organele de specialitate, conform normelor, 
normativelor şi celorlalte prescripţii tehnice specifice activitaţii de investiţii-construcţii şi 
face propuneri pentru îmbunăţirea soluţiilor adoptate; 

• verifică documentaţiile tehnico-economice întocmite pentru obiecti ve de investiţii proprii 
în vederea obţinerii avizelor şi aprobarii documentaţiilor; 

• Stabilește atribuțiile concrete ale compartimentelor din cadrul serviciului, întocmește fișa 
postului pentru fiecare salariat din subordine; 

• Asigură aplicarea metodologiei și criteriile de evaluare ale personalului din subordine; 

• Asigură elaborarea și perfecționarea personalului din subordine; 

• Execută și alte lucrări la solicitarea conducerii instituției; 

• Păstrează evidența propriilor lucrări și le arhivează; 

• Aprobă și asigură actualizarea și implementarea programului de dezvoltare a sistemului 
de control  intern/managerial, conform legislației în vigoare; 

• Respectă normele de disciplină și normele etice conform codului de conduită; 

• Respectă cerinţele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea 
desfăşurată. 

 
ATRIBUŢIILE PE LINIE DE SSM şi AI 

fişa de post se completează cu următoarele obligaţii ale lucrătorului în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, cât şi al situaţiilor de urgenţă –apărarea împotriva incendiilor: 

• să respecte regulamentul de ordine interioară al societăţii; 

• să respecte prevederile de securitate şi sănătate în muncă în vigoare/Legea nr.  

• 319/2006 şi HG – urile din domeniu şi instrucţiunile specifice al societăţii, cuprinse în 
documentaţia în domeniu; 

• să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, cele specifice,  

• cât şi instrucţiunile proprii specifice activităţii, cuprinse în documentaţia din domeniu; 

• să execute numai lucrările şi operaţiile pe care le cunoaşte şi pentru care a fost  

• instruit în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cât şi al situaţiilor de urgenţă – 
apărarea împotriva incendiilor şi să respecte prevederile de care a luat la cunoştinţă; 

• să participe la instructajele şi aplicaţiile efectuate în domeniul securităţii şi  

• sănătăţii în muncă, cât şi cel al situaţiilor de urgenţă - apărarea împotriva incendiilor şi 
să respecte prevederile de care a luat cunoştinţă; 

• să anunţe şeful ierarhic superior de orice accident sau stare de pericol în cadrul  

• unităţii de care are cunoştinţă; 

• să participe la intervenţia în situaţii de urgenţă ivite pentru salvarea  

• persoanelor, a bunurilor cât şi a prevenirii extinderii consecinţelor; 

• să acorde primul ajutor persoanelor accidentate; 

• să utilizeze mijloacele colective şi individuale de protecţie şi de intervenţie,  



• după caz; 

• coordonează şi răspunde direct de activitatea în domeniul securităţii şi  

• sănătăţii în muncă şi a situaţiilor de urgenţă- apărarea împotriva incendiilor, pentru 
sectorul de activitate  pe care îl coordonează, inclusiv efectuarea instructajului la locul 
de muncă (în plus pentru conducătorul locului de muncă) 

• în acest sens, se vor respecta prevederile Legii 319/2006, a H.G. nr.  

• 1425/2006 şi a celorlalte reglementări din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cât 
şi a Legii nr. 307/2007, a Normelor generale de apărare împotriva incendiilor 
OMAI/163/2007 şi a celorlalte acte normative din domeniul situaţiilor de urgenţă –
apărarea împotriva incendiilor; 

• în mod special se menţionează obligaţia efectuării instructajului la locul  

• de muncă şi periodic, dotarea şi utilizarea mijloacelor colective şi individuale de 
protecţie, cât şi controlul respectării măsurilor de prevenire de către personalul din 
subordine. 
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